GOLFTERREINEN
standaardbemestingsschema’s

Green, fore green, putting green
STANDAARDBEMESTINGSSCHEMA
Voorjaar
(maart)

DCM GRASS-CARE




April


Mei




3-4

NPK 14-4-8 + 3 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

2,5 - 3

formule rijk aan stikstof voor een snel (her)groei-effect
aangepast kaliumgehalte voor een sterke green, beter bestand tegen
betreding en bespeling
met extra magnesium en ijzer voor een diepgroene graskleur

DCM MIX-GREEN PLUS




NPK 6-3-20 + 3 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

in de zandige opbouw van een green is de kalium tijdens de winter uitgespoeld
formule rijk aan kalium: brengt de sapstroom in de grasplantjes terug op gang
toepassen vanaf bodemtemperatuur 6 – 8 °C

DCM VITAL-GREEN



dosis in kg/100 m²

NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

4-5

bemesting met INTRO® effect (2 in 1)
betere benutting van voedingselementen door de graswortels
betere waterhuishouding: minder verlies aan water door verdamping en
afvloeiing + beter verdeling van water in de toplaag
lange en gecontroleerde werkingsduur voor uniforme groei
met magnesium en ijzer voor een diepgroene graskleur

Juni

DCM MIX-GREEN PLUS

NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

4-5

Juli

DCM MIX-GREEN PLUS

NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

4-5

Augustus September

DCM SPORT-MIX

NPK 8-3-12 + 3 MgO - MINIGRAN®

3-4



Oktober

meststofformule met een N/K-verhouding in het voordeel van kalium voor het
versterken van de green tegen verschillende stressfactoren
lange en continue werkingsduur zodat de groei van het gras aan de gang blijft

DCM GRASS-CARE



NPK 6-3-20 + 3 MgO + Fe (EDTA) - MINIGRAN®

winterbemesting: voor het afharden van de green
met extra magnesium en ijzer voor een diepgroene graskleur

3

Tee
Dit schema is analoog aan het schema voor greens, foregreens, putting green. Maar voor een snel herstel van
speelschade, zeker op (kleine) tees die intensief gebruikt worden, wordt een extra bemesting met DCM PN-MIX in
augustus aanbevolen.
STANDAARDBEMESTINGSSCHEMA
Augustus)

dosis in kg/100 m²

DCM PN-MIX




NP 10-15 - MINIGRAN®

4- 5

voor een betere en sterkere beworteling van een bestaande tee
ideaal bij doorzaai en leggen van graszoden voor een snellere inworteling
sneller herstel in geval van speelschade

Fairway, Driving range
STANDAARDBEMESTINGSSCHEMA
1 - 2 x per jaar

DCM MIX 5



dosis in kg/100 m²
NPK 10-4-8 + 3 MgO - MINIGRAN®

4- 5

combinatie van groei (stikstof N) en versterken (kalium K)
met extra magnesium voor een diepgroene graskleur

Green keepers bevestigen :





een sterkere grasmat met homogene kleur
geen groeipieken voor een gezonde grasmat met constante balsnelheid
een grasmat beter gewapend tegen droogtestress en betreding

Deze bemestingsadviezen zijn gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaring en onze theoretische kennis. Ze worden u enkel verstrekt
als een bijkomende service. Ze zijn dan ook louter informatief en houden geen enkele verbintenis of garantie in. Ze kunnen geen
enkele aansprakelijkheid met zich meebrengen.

Meer informatie, de technische fiches van alle producten en extra tips vind je op onze website.
Heeft u een specifieke vraag of wenst u een specifiek advies of bemestingsschema op basis van een grondontleding,
aarzel niet de DCM golfspecialisten te raadplegen.

